
الیوم     الشھـر      السنـة 

ص ١٢

الیوم     الشھـر      السنـة 

الجمھوریـة اللبنانیـة
وزارة المالیــة

مدیریة المالیة العامة
مدیریة الواردات - ضریبة الدخل

إلىمنالسنة المالیة
الیوم     الشھـر      السنـة 

تاریخ انتھاء مھلة التصریح األساسیة

 قضـاء  

المبنـى

 منطقة - بلدة 

 الشـارع  الحـي 

محافظة 

ھاتف   ھاتف   الطابـق 

  المنطقة رقم صندوق البرید : فاكس

تسامحإستثمارإیجارملككیفیة اإلشغال:رقم العقار/ القسم  المنطقة العقاریة

: (e-mail) البرید االلكتروني

موقع اإلشعار: اإلسم 

الیوم            الشھر               السنة 
التوقیعالتاریخ 

 الصفة

إشعار بدفع الرسم المقطوع على بیع الطاقة 
من قبل أصحاب المولدات الكھربائیة 

 الشخص المكلف بتبلغ البرید:

(لدى وزارة المالیة)

ھاتف  االسم الكامل

  محل اإلقامة المختار للتبلیغ

 إحتساب الرسم

 الرسم االجمالي المتوجب

غرامة التأخیر في تقدیم التصریح

غرامة التأخیر في الدفع

المبلغ اإلجمالي الواجب دفعھ

لیرة لبنانیة ال غیرفقط 

الیوم     الشھـر      السنـة 
تاریخ انتھاء مھلة الـتصریح الممددة

في حال تسویة الغرامات

المبلغ اإلجماليالفائدةغرامة التأخیر في الدفع المخفضةغرامة التحقق المخفضةقیمة الرسم

إیصــــال

مركز الدفع

الفـــــــرع     

وصلنــي مـــن 

فقــط  

تاریخ القبضرقم عملیة القبــــض  
الیوم            الشھر               السنة 

المجموع 

 المصرف المسحوب علیھ الشك   التوقیع والختــــــم 

ً المبلغ نقدا

مبلغ الشك

نقداً

شك

نسخة المكلف

 اسم الشركة/المؤسسة
(لدى وزارة المالیة)

الرقم الضریبي للمؤسسة /الشركة

 منطقة التكلیف        الشھرة التجاریة

الرقم الضریبي الشخصي

رقم 



الیوم     الشھـر      السنـة 

ص ١٢

الیوم     الشھـر      السنـة 

الجمھوریـة اللبنانیـة
وزارة المالیــة

مدیریة المالیة العامة
مدیریة الواردات - ضریبة الدخل

إلىمنالسنة المالیة
الیوم     الشھـر      السنـة 

تاریخ انتھاء مھلة التصریح األساسیة

 قضـاء  

المبنـى

 منطقة - بلدة 

 الشـارع  الحـي 

محافظة 

ھاتف   ھاتف   الطابـق 

  المنطقة رقم صندوق البرید : فاكس

تسامحإستثمارإیجارملكرقم العقار/ القسم  المنطقة العقاریة

: (e-mail) البرید االلكتروني

موقع اإلشعار: اإلسم 

الیوم            الشھر               السنة 
التوقیعالتاریخ 

 الصفة

 الشخص المكلف بتبلغ البرید:

(لدى وزارة المالیة)

ھاتف  االسم الكامل

  محل اإلقامة المختار للتبلیغ

 إحتساب الرسم

غرامة التأخیر في تقدیم التصریح

غرامة التأخیر في الدفع

المبلغ اإلجمالي الواجب دفعھ

فقط 

الیوم     الشھـر      السنـة 

في حال تسویة الغرامات

المبلغ اإلجماليالفائدةغرامة التأخیر في الدفع المخفضةغرامة التحقق المخفضةقیمة الرسم

إیصــــال

مركز الدفع

الفـــــــرع     

وصلنــي مـــن 

فقــط  

تاریخ القبضرقم عملیة القبــــض  
الیوم            الشھر               السنة 

المجموع 

 المصرف المسحوب علیھ الشك   التوقیع والختــــــم 

ً المبلغ نقدا

مبلغ الشك

نقداً

شك

 اسم الشركة/المؤسسة
(لدى وزارة المالیة)

الرقم الضریبي للمؤسسة /الشركة

 منطقة التكلیف        الشھرة التجاریة

الرقم الضریبي الشخصي

نسخة مدیریة الخزینة

كیفیة اإلشغال:

لیرة لبنانیة ال غیر

رقم 

إشعار بدفع الرسم المقطوع على بیع الطاقة 
من قبل أصحاب المولدات الكھربائیة 

تاریخ انتھاء مھلة الـتصریح الممددة

 الرسم االجمالي المتوجب



الیوم     الشھـر      السنـة 

ص ١٢

الیوم     الشھـر      السنـة 

الجمھوریـة اللبنانیـة
وزارة المالیــة

مدیریة المالیة العامة
مدیریة الواردات - ضریبة الدخل

إلىمنالسنة المالیة
الیوم     الشھـر      السنـة 

تاریخ انتھاء مھلة التصریح األساسیة

 قضـاء  

المبنـى

 منطقة - بلدة 

 الشـارع  الحـي 

محافظة 

ھاتف   ھاتف   الطابـق 

  المنطقة رقم صندوق البرید : فاكس

تسامحإستثمارإیجارملكرقم العقار/ القسم  المنطقة العقاریة

: (e-mail) البرید االلكتروني

موقع اإلشعار: اإلسم 

الیوم            الشھر               السنة 
التوقیعالتاریخ 

 الصفة

 الشخص المكلف بتبلغ البرید:

(لدى وزارة المالیة)

ھاتف  االسم الكامل

  محل اإلقامة المختار للتبلیغ

 إحتساب الرسم

غرامة التأخیر في تقدیم التصریح

غرامة التأخیر في الدفع

المبلغ اإلجمالي الواجب دفعھ

فقط 

الیوم     الشھـر      السنـة 

في حال تسویة الغرامات

المبلغ اإلجماليالفائدةغرامة التأخیر في الدفع المخفضةغرامة التحقق المخفضةقیمة الرسم

إیصــــال

مركز الدفع

الفـــــــرع     

وصلنــي مـــن 

فقــط  

تاریخ القبضرقم عملیة القبــــض  
الیوم            الشھر               السنة 

المجموع 

 المصرف المسحوب علیھ الشك   التوقیع والختــــــم 

ً المبلغ نقدا

مبلغ الشك

نقداً

شك

 اسم الشركة/المؤسسة
(لدى وزارة المالیة)

الرقم الضریبي للمؤسسة /الشركة

 منطقة التكلیف        الشھرة التجاریة

الرقم الضریبي الشخصي

نسخة مدیریة الخزینة

كیفیة اإلشغال:

لیرة لبنانیة ال غیر

رقم 

 الرسم االجمالي المتوجب

تاریخ انتھاء مھلة الـتصریح الممددة

إشعار بدفع الرسم المقطوع على بیع الطاقة 
من قبل أصحاب المولدات الكھربائیة 
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